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rr.Itaпt'яlletlr,-[] одi.ll Lcb ltll i,i

З l сеlrlIrlя 2tl22 ptrl(y

Гf, 1lrr рtlзlltlрrijlок робо r,ll ко.ilедиt},

у 1{l2Z - 202З навча.ilьному рочi

з метою досягнення високого рiвня органiзацii освiтнього про1_1ес),,

забезпечення безпечного освiтнього середовища в умовах воснного с,гаiI\,,

створення сприятливих умов для викладачiв та здобувачiв ocBiTtr коJlед}к\ Iij

дотримання протиепiдемiчних заходiв на перiод KapaHT}lI{y у ЗВ'ЯЗКУ ']

гlоширенням KopoHaBipycHoТ хвороби Covid - 19

ljАItАЗУl0:

Затверлити наступгrий розпорядок роботи коледiltу:

1, Навчальний 2а22-2а2З piK розпочати з 01 вересня 2022 року.
2, Навчальнi заняття в Кам'янець-ГIодiльському медичному фаховсэь,t1'

коледжi гrроводити згiдно розкладу з тривалiстю академi.lноТ гоДинtl 45

хвилин.
З, Режим роботи навчальних корпусiв: з 8.00 до i9.00,
4. Початок занять - В година 15 хвилин.
5. Заняття проводитИ параI\4и. Пара - два заняття тривалiстго сорок ll'rlгi,

хвиJlин кожне за наступним розкладом дзвiнкiв;
- для студентiв другого та четвертого курсу:

Кiнець
9.45

1 1,з0

IJ,JL.l

1 5.10

16,45

i

I'Iоча,t,сlкЛч паlэtл Трива-гiiсть
B.l5l пара 90 хвилtлн

lU.00iI гrара 90 хвtlлин

l2.00lll гrара 90 хвилин

90 хвилин 1з.40lV пара

15.15V пара 90 хвилtлн

l6.50Vtr пара 90 хвttлин l8,20



rl гrари Тривалiсть По.lат0tt
I rrapa 90 хвtллi.tн 9. 15

l1 пара 90 хвlл.ltин t 1.00

iI l пiilэа 90 хвилин l з.00

IV пара 90 хвилliн 14.40

V пара 90 хвлtлr.tн 1б.l 5

VI пара 90 хвlллtlн 17.50

- ;'l;'IЯ СТУДеНТlВ ПеРШОГО Та ТРеТЬОГО iiYPCY

Кirrець
i0,45

12.30

l4.з0

16, lt)

l / .-t_l

19.20

3. t_l-(олеlrнлtй рIаршрут руху c,l,yllelrTiB
t}хiд Л} l (uентральний вхiд)

8.00 - В,15 : II фА, iI фБ, II лаб, II ак.

9.00-9.15:IфА, IфБ, Iлаб, IaK.

Вхiд ЛЪ 2 (запаснlrй вхiд)

В.00* В.15 : IV ф А, IV ф Б, IV ф В.

9.00 - 9,15 : IIIсP А. iIIф Б, IIIф В, ill лаб., lli ак.

9. Захсlди з виховноi роботи проводити в TaKi т,ермiни:
BiBTopoK - спецiальнiсть 22З N4едсестринство <Лiкувальна справа)) з l5.1 0 -
16.30.
Середа - спецiалънiсть 22З Медсестринство <<Акушiерська справа)) з l 5. l 0 -
16.з0.
Четвер - спецiальнiсть 224 <<ТехнологiТ медичноТ дiагностики та лiкування>> :з

i 5, 10 - 16.з0.
10.Запровадити органiзачiйнi заходи та засiдання робочих, дорадчtlх т,tl

методичних органiв у TaKi термiни:
Педагогiчна рада - б разiв на piK (вересень, }ковтень, сiчень, березень) TpaBeIib,
липень), до 2 годин 20 хвилин.
Адмiнiстративна рада - щомiсяця, до 1 години 20 квилин.
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lVlетодичне об'еднання KypaTopiB груп - б разiв на piK TpeTit"i четвер Be}]ecjlrt.
листопада, сiчня, лютого, квiтня, червня), до ] години 20 xBиJltli-l
Засiдаrrня методичноТ ради - 5 разiв на piK ( перший понедiлок r]ерссttя.
листопада, сiчня, березня, червня), до 1 години 20 хвилин.
Школа педагогiчноТ майстерностi 4 рази гtа piK (листопад, сiчеlэь березеtlь,
червень.)
Батькiвсъкi збори - тричi на piK (вересень, листопад, KBiTeHb), до 2 годtлн
Загальнi збори колективу - не менше, нiж двiчi на piK
Засiдання студентського парламенту - щомiсяця, до 1 години 20 хвi4лиl{,

11.Органiзувати чергування адмiнiстраrriТ в головному корпусi коjIеджу JLl

таким графiком:

j|clib ,г,.I)I(ня LIерговий вiл алпr i нiст,llацii

I-it-tt tе,l1iлок N4ошак Т.М. - заетупник директора з навчальноТ

роботи
iЗiвторок IOpKoB C.L * завiдувач навчально-виробничоТ

практики
Середа Чернецька Н.И. - заступник директора з виховноТ

роботи
Четвер Гайп,rер С.А. - завiдчва.t вiддiлlегlгtя

П'я,гнrtця ApceHroK Т.Л. - завiit)rвач вiддli"liенrrя

12.Органiзувати чергування адмiнiстрацiТ в корлусi гуртожитку за ,],aKiIN,I

графiком:

/]errb тi.l)кня Черговлl йl вiд аiдп,l ill iстрацiТ

понедiлок Арсенюк Т.Л. - завiдувачка вiддiлення <Лiкувальна
справа)

BiBToport Чернецька Н.И. - заступник директора з виховноТ

роботи
Середlа Возович А.А. - методист вiлдi-гrеrтня

Четвер

ll'я,гниt{я Гайп,rер С.А. - завiдува.л вiддi:tенгtяt

К)рков В.С. - завiдувач навLlально-вt.rробгtи.IоТ
п тики

1З.Засiдання гурткiв та клубiв за iнтересами, заняття в спортивних c.ttii{i,1\.
проводити:

ГуманiтарноТ та соцiалъно-економiчноТ пiдготовки - ltI ти}кдеFль, BiBTopoK;
Природничо-науковоi пiдготовки - II тиrкдень, BiBTopoK,
Гуртки циклу професiйноi та практичноТ пiдготовки - IY тиждень, вiв,горок:
Спортивнi секцiТ - IY тиждень, BiBTopoK, Ii тиждень, середа
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14, Викладач, який проводить заняття в аудиторiях, кабiнетах, лабсlра,гоlэilгх
залишас Тх пiсля закiнчення заняття тодi, коли вийде останнiй здобувач ocBiтlr i

несе вiдповiдальнiсть за порядок у вказаних примiщеннях.
15. Викладач iлаборант з'являються на роботу не пiзнiше нiя< за ]5 хвиiI14н /l()

початку свого заняття. Чергування викладачiв згiдно графiка розпочI.1на€,гьсri L)

В.00 i закiнчусться о 17.00.
16, Влlкладачам icTapocTaM заборонясться робити змiни в ж),рFl.л,пi"tх

навчальних занять, а саме зарахування та вибуття студентiв. Вносять змiгlt.t

завiдувач вiддiлень за вказiвкою директора коледя{у, Виправлення оцit-iок ,,

журналi навLIальних занять категорично забороненi. ЗаборOнясться вt,ll1ав?l,г1,1

}курнали навчальних занять здобувачам освiти.
17. Категорично заборонястъся вiдгlускати студентiв iз навчаJlьних занять без

дозволу 4дмi нiстрацiТ.
l8. Не допускати на заняття студентiв у верхньому одязi. без змiнного FJзч]-Irl.

без допуску навчальногТ частини тих студентiв, якi порушують дисцигtлilrу.
19. Палiння i розпиття алкогольних напоТв викладачами, спiвробiтникаN4},l l,а

студентами у навчальному корпусi категорично заборонясться.
20.CTopoHHi особи не допускаються на заняття без дозволу адмiнiстрашiТ.
21.Замiна за домовленiстю мiж викладаLIами без дозволу дирек-горit lte

дозволясться.
22. Про вiдсутнiстъ працiвника колед)ку на робочоп.rу п.лiсцi обов'я:зttово
повiдомити посадових осiб (директора, заступника директора з HaB.ta.ltbHclt'

роботи, iнспектора кадрiв).
2З. Покласти вiдповiдальнiстъ за життя та здоров'я студентiв пiд чac i'х
гrеребування у примiщеннях коледжу та гуртожитку на викладачiв. KypaTopiB
академiчних груп, вихователя г)iртожитку зале}кно вiд Тх перебувагrня.
24. Встановити суботу робочим днем для проведення консультатLIt]н1.1х,

додаткових занять i роботи в бiблiотецi.
25. Контроль за виконанням даного наказу заJIишаю за собою.

'1'.в.о. директора коледжу BiKTop КЛР{h4
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